ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА,ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, ,пл. „Свобода” № 1, тел. 045119856, e-mail: obs_tv@abv.bg

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
РЕШЕНИЕ№3
04.12.2019 г.
Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати и
допълнителни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит на
кмета на общината и кметовете на кметства
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.5, ал.16 от ПМС № 67/2010 г. за заплатите в
бюджетните организации и дейности, Общински съвет гр. Твърдица:
РЕШИ:
1. Определя на кмета на общината Атанас Христов Атанасов
индивидуална основна месечна заплата, считано от 11.11.2019г. в размер на 2115
лв.
2. Определя на кметовете на кметства индивидуални основни месечни
заплати, считано от 11.11.2019 г. както следва:
Кметство

Име, презиме, фамилия

Шивачево
Сборище
Бяла паланка
Боров дол
Оризари
Жълт бряг

Наташа Димитрова Коева
Злати Раднев Златев
Емегюл Юсеинова Адемова
Георги Атанасов Георгиев
Петко Енчев Петков
Ниязи Илмиев Ниязиев

Индивидуална основна
месечна заплата - лева
1295
1185
1155
1060
1060
945

Решението е прието на второ извънредно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 04.12.2019 г. по 2-ра точка на дневния ред и е
подпечатено с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС - Твърдица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА,ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр.Твърдица,пл.”Свобода” 1,тел.0454/42440, e-mail :obs_tv@abv.bg

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
РЕШЕНИЕ№4
04.12.2019г.
Подаване на проектно предложение по Първа Покана за набиране на
проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и
култура“, проект BGCULTURE-2.001 „Изкуството прави света по-добър”
Съгласно изискването на чл. 20.2. т. 8 от Насоките за кандидатстване по
Първа Покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен
достъп до изкуства и култура“ по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и на основание чл. 59 от ЗМСМА
РЕШИ:
Дава съгласие за кандидатстване по проект Подобрен достъп до изкуства и
култура“, проект BGCULTURE-2.001 „Изкуството прави света по-добър”

Решението е прието на второ извънредно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 04.12.2019 г. по 2-ра точка на дневния ред и е
подпечатено с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС - Твърдица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА,ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр.Твърдица,пл.”Свобода” 1,тел.0454/42440, e-mail :obs_tv@abv.bg

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
РЕШЕНИЕ№5
04.12.2019г.
Компенсирани промени в поименния списък за разпределение на
разходите за строителство, основен ремонт и придобиване на дълготрайни
материални и нематериални активи на Община Твърдица за 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет - Твърдица
РЕШИ:
Приема компенсирани промени в списъка за разпределение на разходите
за строителство, основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални и
нематериални активи, планирани със средства от целевата субсидия за
капиталови разходи от Републиканския бюджет, както следва:
- Позиция № 2 „Изграждане на отоплителна инсталация в читалище гр.
Твърдица” – намаление на стойността с 1334 лв.
- Позиция № 17 „Основен ремонт на улична мрежа в община Твърдица
по населени места” – завишение на стойността с 1334 лв.

Решението е прието на второ извънредно заседание на Общински съвет Твърдица, проведено на 04.12.2019 г. по 3-та точка на дневния ред и е
подпечатено с официалния печат на Общински съвет - Твърдица

инж. Иван Петров
Председател на ОбС - Твърдица

